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Harmonisk elegance og lynhurtig lethed. Concord stolen henter inspiration fra 
det legendariske passagerfly og er uden tvivl det absolutte blikfang i både privat-
boliger og hotellobbyer verden over. Concord er kendetegnet ved en særlig 
stel-konstruktion, der understøtter sædets udtryk og giver fornemmelsen af, at 
stolen nærmest svæver. Benene i støbt aluminium følger stolens form og tilfører 
designet et skarpt og strømlinet look. Concord leveres med returdrej og kan fås 
med tilvalg af vip. Concord fås i stof og læder og er udstyret med formstøbt skum 
i sæde og ryg, dette ikke kun sikrer, at man sidder perfekt, det giver også garanti 
for, at stolen holder på formerne selv efter mange års brug. Concord Leveres som 
lav stol, høj stol, skammel og lav stol med nakkestøtte.

CONCORD Design: Thomas Pedersen  - År: 2010 / 2011
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Med inspiration hentet fra Concord stolen har Cirrus & Cumulus også et organisk 
formsprog som videreføres helt ned i de aluminiumsstøbte ben. Bordene er
konstrueret i højtrykslaminat med sort kerne og er kendetegnet ved en særlig
stelkonstruktion, der understøtter seriens udtryk. Det organiske form sprog og
benenes udformning binder serien sammen til en helhed. Benene følger bord-
pladens form og tilfører designet et skarpt og strømlinet look. Bordene findes i 
to udgaver, Cirrus og Cumulus, og kan bestilles i et stort antal farver samt i to
højder: 42,5/47,5 cm

CIRRUS & CUMULUS 
Design: Thomas Pedersen  - År: 2010
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Furniture since 1902
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Frost stolen er tegnet af den danske designduo FurnID, der består af møbel-
designer Bo Strange og industriel designer Morten Kjær Stovegaard. Frost er 
udformet i støbte, tekstilbetrukne skumdele, mens benene er udført i drejet 
egetræ. Kombinationen giver stolen et på én gang klassisk og futuristisk udtryk. 
Med sin skulpturelle enkelthed og formfuldendte elegance passer Frost perfekt 
sammen med både ældre designklassikere og nyere møbler. Og netop derfor vil 
den raffinerede stol være et smukt indslag i private hjem samt i hotellobbyer eller 
lufthavnsområder.

FROST Design: FurnID - År: 2011

Winner Winner of the Armchairs category 2015/2016  68

73

75

48
46



STOUBY MODERN KOLLEKTION  12 STOUBY MODERN KOLLEKTION  13

BILOBA by Stouby
Furniture since 1902



STOUBY MODERN KOLLEKTION  14 STOUBY MODERN KOLLEKTION  15

Loungestolen Biloba er inspireret af tempeltræet, Ginko Bilobas blade, som er 
formgivet ud fra ideologien om styrken ved sammenhold. Med sit stilrene de-
sign, udtrykker stolen den fællesskabsfølelse, der ofte ses i asiatiske kulturer 
samt en kærlighed til det gode håndværk. Hullet i ryggen er en arkitektonisk 
detalje, der viser de to formdele/blade og som leder tanken hen mod harmoni og 
fællesskab, Yin og Yang. Biloba leveres med returdrej i eg, valnød, makassar og eg 
sortbejdset. Ben i højglanspoleret aluminium. Sæde- og rygpude leveres i stof 
eller læder.

BILOBA  Design: Acer Design - År: 2013
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MIRAGE by Stouby
Furniture since 1902
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Mirage er resultatet af et gensidigt designsamarbejde, der bygger på fælles 
værdier om ergonomisk komfort, tidløs design og gedigent håndværk. Mirage 
er kendetegnet ved runde orrganiske former i et stramt og spændstigt form-
sprog. De cigarformede ben placeret inde under sofaen hæver den markant over 
gulvet og giver et let og luftigt udtryk. Den lave og dybe siddehøjde bidrager 
til en behagelig loungefornemmelse. Mirage er en modulbaseret og laves i fire 
forskellige moduler som kan kombineres efter ønske og i et utal af muligheder. 
Leveres i stof og læder som kan kombineres til et unikt udseende.

MIRAGE Design: Thomas Pedersen - År: 2012

1. lige

2. hjørne

3. hjørne - højre

4. hjørne - venstre
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højde  71
sædedybde 57
sædehøjde 42
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INTERDANE by Stouby
Furniture since 1902
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En fleksibel hvilestol med god komfort og et let men signaturstærkt udtryk. 
Interdane laves i rustfrit fjederstål, der giver mulighed for at arbejde i mindre 
dimensioner. Den lette konstruktion gør, at stolen gynger en anelse, når man 
sætter sig. Nakkestøtten har fyld af koldskum og hynden har dobbeltsyninger, 
der giver stolen et grafisk snit. Interdane har indbygget fodskammel, der er let 
at slå ud – og let at folde ind til ekstra rygstøtte - er fleksibel, ergonomisk og 
virkelig behagelig. Leveres i stof og læder, med eller uden armlæn.

INTERDANE Design: Oluf Lund - År: 1989
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bredde  57
bredde med arm 75
dybde  91
højde           105
sædedybde 54
sædehøjde 45
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AYO by Stouby
Furniture since 1902
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AYO Design: Susanne Grønlund - År: 2014
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AYO er en sofaserie, der med sine afrundede former og komfortable polster-
opbygning er skabt til optimal afslapning. De afrundede former og den bløde 
polstring får elegant modspil af bevidste linjer, kontrastsyninger og lette ben i 
træ. Fyldighed og nordisk lethed kombineres elegant i et blødt udtryk. AYO er 
inspireret af strandsten, der er slebet runde af havet. 

109 / 171 / 200 / 233
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WIGWAM Design: Tom Stepp - År: 2009

Wigwam, en tykt-polstret stol med superbehagelig siddekomfort og vamsede 
puder. Formspændt ryg og et blødt, behageligt sæde. Både ryg- og sædepude 
er skabt af koldskum og dun, som tilsammen giver en afslappende komfort. 
Med sin skulpturelle enkelhed, charmerende former og et let, tilbagelænet look 
er Wigwam et møbel, der kan bruges overalt, lige fra stuen i det private hjem 
til venteområder, hoteller og lufthavne. Leveres med justerbar nakkestøtte og 
med drejesokkel i børstet stål.

stol:
længde  80
dybde 76
højde 88/110

skammel:
længde  60
dybde 47
højde 43
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V11 Design: Illum Wikkelsø - År: 1965

En møbelklassikere fra Illum Wikkelsø bestående af en sofa, en hvilestol og en 
skammel i tidløs design med mange smukke detaljer. V11 er kendetegnet ved sine 
lige linjer, smukke kurver og elegant afrundede kanter. Sofaen er langstrakt med 
dybt sæde og lav ryg. V11 leveres i udvalgte tekstiler eller fuldnarvet læder. 
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    3 pers.    stol   skammel
længde      230     88     65
dybde        80     93     48
højde        74     89            34
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METROPOLE by Stouby
Furniture since 1902
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METROPOLE Design: Verner Østergaard - År: 2005

Metropole er sammensat af moduler og kan skræddersyes ud fra dine ønsker og 
behov. Sofaen er skabt til at imødekomme menneskers krav om individualitet og 
komfort. Den kan kombineres af forskellige længder, vinkler, arme, ben og puder. 
Derfor er hver udgave af Metropole et unikt møbel. 
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CREATE YOUR OWN SOFA...
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Furniture since 1902
RAM by Stouby
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GEMINI Design: Verner Østergaard - År: 2004

Gemini er en sofaserie udført med fast polstret sæde og ryg.  Sæde, ryg og 
armlæn er udført i et stykke, for at opnå glatte og runde vikler. Den brede arm 
synes at være viklet rundt om sædet og sy søm er minimeret for at give et 
roligt helhedsindtryk. Gemini leveres med slanke alu ben, med firkantede ben 
i børstet rustfrit stål eller med cylindriske ben i bøg. Gemini fås som sofa og 
stol.
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105/122/159/180/220

80

RAM Design: Anders Nørgaard - År: 1998

Ram hvilestol og skammel i stof eller læder. Stolen leveres med og uden nak-
kestøtte, som kaldes vædderens “horn”. Har en stærk personlighed og pågåen-
de udstråling. Sæde af koldskum med kerne af posefjedre. Ram fås med stel i 
børstet rustfrit stål.
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MOJO PLATFORM
Design: Hans Thyge - År: 2003

Højglanslakeret bordserie hvor kombinationen af de slanke aluminiums ben 
og den ”aftrappede” bordplade hæver tyngdepunktet. Mojo Platform fås med 
oval eller solbrilleformet facon. Bordet leveres i valgfri Ral eller pantonefarver. 
Leveres med ben i massiv aluminium.

      oval    sunglass 
længde       140      149  
dybde         60        59 
højde         36        36    
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HANG ON Design: John Sebastian - År: 2002

Hang On er en enkel og elegant loungestol som både passer i private hjem 
og offentlige områder. Det imødekommende udtryk og samspillet mellem 
polstringsmulighederne giver et varierende udtryk når flere stole sættes 
på række. Med skumkerne støbt omkring et rørstel opnås en solid og 
komfortable stol takket være den tekniske løsning. Understellet giver stolen 
et svævende og let udtryk. Leveres i stof og læder.

72

72

50
43

78



Stouby Furniture A/S har mere end 100 års erfaring med 
produktion af møbler, til kunder i hele verden. Vi leverer
unikke designløsninger sammen med internationale 
designere. Håndværket er vores stolthed og hvert møbel 
er gennemarbejdet ned til mindste detalje på egen fabrik 
i Danmark. Vi værner om stilsikkert design, god sidde-
komfort, suverænt håndværk og materialer i topkvalitet. 
Vi producerer en stor del standarddesigns, men har også 
mulighed for at tilbyde andre former og dimensioner samt
specielle stof- og lædertyper. 

Det er det vi kalder ”Design it your way” 

Et møbel fra Stouby vil give dig glæde i mange år!

HÅNDVÆRK PRODUCERET I DANMARK

Stouby Furniture A/S, Haremarksvej 7, DK-8723 Løsning
telefon +45 75 65 01 00, email: stouby@stouby.com


